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1.
Besluit over N242/ HAL OV-
corridor, deel B

Het college besluit:
1. Voor de reconstructie van de N242, inclusief aanleg OV-corridor deel B, voor het

gedeelte vanaf de Smaragdweg (gemeente Alkmaar) tot en met het Nollencircuit
(gemeente Heerhugowaard) te kiezen voor de ontwikkelde voorkeursvariant,
waarin binnen de projectgrenzen wordt voorgesteld:
� Een vrije busbaan aan te leggen aansluitend op het HAL/OV project deel A in

Alkmaar naar het Nollencircuit in Heerhugowaard aan de oostzijde van de
N242;

� Het aantal aansluitingen op dit deel van de N242 terug te brengen van 5 naar 3
aansluitingen ( de N244, de N243 en de Nieuwe Schermerweg worden
samengebracht op één aansluiting);

� De N242 op maaiveldniveau aan te leggen;
� De Leeghwaterbruggen te handhaven en geen aquaduct onder het

Noordhollandschkanaal aan te leggen en;
� Het fietsverkeer conform de voorkeursvariant af te wikkelen;

2. Het project laten promoveren van de studie- naar de planfase van het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en dit Provinciale Staten ter
besluitvorming voor te leggen;

3. Voor 15 november 2002 een plan van aanpak voor voorbereiding en uitvoering op
te stellen voor de reconstructie van dit wegvak van de N242.

4. In principe te kiezen voor het innovatief aanbesteden van de reconstructie van de
N242 volgens de zogenaamde “ Design and Build”- methode, waarbij wel nog
nader onderzoek plaats vindt naar alternatieve financiering en nader onderzoek om
het onderhoud uit te besteden.

5. Voor de financiering van de reconstructie, die volgens de nu geldende inzichten
€ 120 miljoen kost, uit te gaan van de volgende uitgangspunten:
� Voor de reconstructie van de N242 wordt een bijdrage uit het

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport van het Ministerie van
Verkeer en Vervoer verwacht van maximaal € 73 miljoen.

� Het college de intentie heeft een substantiële bijdrage te leveren.
� Door de regio ook een financiële bijdrage wordt geleverd.
� Zonder een bijdrage uit de regio het project geen doorgang zal vinden.

6. In samenwerking met het Rijk de zgn. MIT- procedure te vervolgen met het doel
voor 1 januari 2004 de subsidie veilig te stellen.

7. Met de HAL-gemeenten en de gemeente Schermer (de regio) te overleggen over
hun financiële bijdrage.

8. Voor 15 november 2002 met de regio een kostenverdeling af te spreken en de
procedures voor de reconstructie van de N242 vast te leggen.

9. Voor de werkzaamheden, die uit dit besluit voortvloeien, aan Provinciale Staten
voor te stellen ten laste van de begroting 2002 het bestaande voorbereidingskrediet
N242 te verhogen met € 300.000,--.

10. De rapportage “Quickscan N242+” met dit besluit om advies aan de
Statencommissies WVV en FSB voor te leggen en de portefeuillehouder te
machtigen na positief advies van de commissie het besluit definitief te maken.
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2.
Opheffen zweefvliegveld in
Noord-Hollands Duinreservaat

Het college besluit:
1. Te blijven streven naar het opheffen van het zweefvliegveld op locatie Watervlak

in het Noord-Hollands Duinreservaat op grond van het negatieve effect dat het
gebruik hiervan heeft op de grote actuele en potentiële natuurwaarden.

2. De afdeling Water en Groen de opdracht te geven om voor 1 oktober 2002 de
mogelijkheden in kaart te brengen van het verplaatsen van de Eerste Zaanse
Zweefvlieg Club (EZZC) uit het Noord-Hollands Duinreservaat naar een andere
locatie.

3. Dat de provincie Noord-Holland in beginsel bereid is om aan de verplaatsing van
de EZZC mee te betalen om de natuurkwaliteit van het Noord-Hollands
Duinreservaat te verbeteren.   Hierover zal t.z.t. nadere besluitvorming  plaats
hebben.

3.
Vaststellen overeenkomst
Leader+ Regio Randstad

Het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst tussen de provincies Noord-
Holland en Flevoland inzake Leader+.
In de overeenkomst is geregeld dat Flevoland voor N-H ‘Beheers- en Betaalautoriteit’is.
Dit betekent dat Flevoland voor Noord-Holland taken uitvoert op het gebied van
projectbeheer (administratie en voortgangsbewaking), financiële afwikkeling ( toetsing,
betaling en control) en verantwoording (jaarverslagen en secretariaat Comité van
Toezicht).

4.
Voordracht N201 Het college besluit:

a. in te stemmen met de Concept-Voordracht ‘Streekplanbesluiten N201’;
b. in te stemmen met de Concept-Nota van Antwoord ‘Streekplanbesluiten

N201’;
c. de Concept-Voordracht en de Concept-Nota van Antwoord ter advisering voor

te leggen aan de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur;
d. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Bestuur, gehoord de commissie

Ruimtelijke Ordening en Bestuur, te machtigen de Voordracht en de Nota van
Antwoord definitief te maken.

5.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bouw woning aan de Dorpsstraat 101 te Twisk, gemeente Noorder-Koggenland,
– Voor de bouw van 26 woningen, een parkeergarage en winkels aan de hoek

Breestraat/ Peperstraat, gemeente Beverwijk
– Voor de bouw van een africhtingshal voor paarden aan de Vijfhuizerdijk 153 te

Nieuwebrug, gemeente Haarlemmermeer
– Voor de bouw van 8 woningen, Oosterstraat te Schagen, gemeente Schagen
– Voor de bouw van een bollenloods met bedrijfswoning aan de Vogelenzangseweg

nabij nr. 53, gemeente Bloemendaal
– Voor de vervangende bouw van 2 woningen aan de Zwanenburgerdijk tussen 366

en 370, gemeente Haarlemmermeer
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Windturbinelocatie A7, gemeente Noorder- Koggenland

6.
Weigering van verklaring van Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een
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geen bezwaar art. 19, lid 1
WRO; gemeente Landsmeer

kantoor t.b.v. een taxicentrale aan de Van Beekstraat 260 te Landsmeer (landelijk
gebied) te weigeren.

7.
Landsdeelconvenant Het college besluit:

� Kennis te nemen van de stand van zaken van de voorbereiding van het
landsdeelconvenant

� Kennis te nemen van het feit dat ambtelijk bij gemeenten wordt gepolst hoe contact
tussen provincie en gemeenten over het landsdeelconvenant eruit zou kunnen zien.

8.
Hoger beroep tegen uitspraak
van de rechtbank Haarlem
inzake het beroep van NUON
N.V.

Het college besluit:
a. De gronden inzake het hoger beroep vast te stellen en in te dienen bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
b. Het beleid ‘leggen / liggen om niet, verleggen om niet’ te herbevestigen.

9.
Subsidieregeling
plattelandsontwikkelingspro-
gramma (POP)

Het college besluit accoord te gaan met de werkwijze en planning voor afhandeling van
projectaanvragen in het kader van het Platteland Ontwikkelingsprogramma (POP) voor
het boekjaar 2003.

10.
MIPIM 2002 rapportage Het college neemt kennis van de rapportage “MIPIM 2002”: de grootste

onroerendgoed-beurs ter wereld te Cannes, waaraan de provincie heeft deelgenomen
met 2 doelen:
1. Promoten van de luchthavenregio als vestigings-en investeringsgebied;
2. Het neerzetten in de markt van projectontwikkelaars en beleggers van het thema

“water als economische drager”, teneinde deze groep te betrekken bij het genereren
van maritieme investeringsprojecten in deze provincie.

11.
Halfjaarsrapportage voortgang
Cyberpolder Noord-Holland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van

� De halfjaarsrapportage Cyberpolder Noord-Holland over de periode januari
2002 tot juni 2002;

� En de voortgangrapportage van het Europese programma: “De Transparante
Regio” juni 2002, onderdeel van het Cyberpolderprogramma;

2. Het uitvoeringsprogramma per 1 januari 2003 onder te brengen in de bredere
economische uitvoeringsprogramma’s van de Regionale Economische
Stimuleringsprogramma’s;

3. De voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de
commissie ELE te sturen;

4. De commissie te vragen advies uit te brengen over de uitvoering van de twee nieuw
te starten projecten in het komende halfjaar.
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12.
Regiobijeenkomsten in 2002
(2002-22038) Het college besluit kennis te nemen van het overzicht van de regiobijeenkomsten in

2002.

13.
Vergunning
Natuurbeschermingswet
Bloemendaal

Gedeputeerde Wildekamp onderschrijft niet het op 4 juni door GS genomen besluit (zij
was toen afwezig) om LNV te adviseren incidenteel parkeren toe te staan  op een
terrein in de duinen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 12
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 1,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3, 9, 10,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 5, 6, 8,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 13

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen
zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas
beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 18-06-2002 openbaar
Datum:18-06-2002


